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PARACETAMOL HASCO 120mg/5ml zawiesina o smaku
truskawkowym 150 g
 

Cena: 13,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,12 g/5ml

Opakowanie 150 g

Postać zaw.doust.

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaPARACETAMOL HASCO 120mg/5ml zawiesina o smaku truskawkowym 150 gGorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po
zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu), dolegliwości
towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). U niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia (o masie ciała
do 4 kg): leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do
umiarkowanego.DziałanieParacetamol jest lekiem działającym przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Stosowany w zaleconych
dawkach jest dobrze tolerowany. Nie działa przeciwzapalnie i nie hamuje agregacji płytek krwi.Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Przed użyciem energicznie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.O ile lekarz nie zaleci
inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 mg do 15 mg na kilogram masy ciała.Wiek (masa ciała dziecka)
Zalecana Dawka Dobowaod 0 do 3 miesiąca życia (do 4 kg) 2,5 ml (60 mg)od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg) 4 ml (96 mg) 1od 9 do 11
miesiąca życia (do 8 kg) 5 ml (120 mg)od 1 do 2 lat (do 10,5 kg) 6,5 ml (156 mg)od 2 do 3 lat (do 13 kg) 8 ml (192 mg)od 4 do 5 lat (do
18,5 kg) 12 ml (288 mg)od 6 do 8 lat (do 24 kg) 15 ml (360 mg)od 9 do 10 lat (do 32 kg) 20 ml (480 mg)od 11 do 12 lat (do 45,6 kg) 28,5
ml (684 mg)Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez
lekarzaWażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność
wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa.Skład5 ml zawiesiny zawiera 120 mg
paracetamolu (Paracetamolum). Postać farmaceutyczna: zawiesina doustna.
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